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Vc:şington beyan~ 
::s:_ 

SıQır ve manda ke- ' 
simleri hakkında 

Bugün bir koordinasyon 
- kararı çıkacak · 

Pariste 
Alman itgal kuvvet· 
]eri kumariclanına 

SUiKAST 

namesine karşı 
taraftan bir 
cevap ister 
iYazan: ASIM US 

.u-. .... _ Tann (bogön.) mlSbtm bir koordl.. mmdeket ko§am 'f'fl çtt't llA1lluıalwm• , • 
d~~ -.e İtalya demokrasi l lla.ByOD karan~- Bil ı:... dan mahrUm oruyordu. işgal. kurıvetlerı kun1an· 
~ ..,.. ~ ~ yıldınm h5r'bin- Tar memle'ketlm.iml nıMa!aa. l3tlhılal ~~kalan 8rğıl' 'Ye d af J"ld. 
~· uq- netice a.lamadı.Ja.r. Rus.. ve f8tlhlW -~ mmıımdlT. mandalar da a.nea.k meztıeJıalar&a. ~ 1 anma e§ e l l 
~,.. dola~Ue harp b.a.rcl.et-

1 

K.ara.T"la. ma.nd& '" ~ aıım. kdbn yerlerinde keslle'blleceklerdk'. V~ndan gelen bir habere 

SAFO 
Dttnya edebtyatmın ba en kuvvetli a~k ~t' lı19 

rmuanmı da \-•eJat okuyuculamım !,i1tlipba.neslue ka. 
aııdıımak tstedil>. Fiyatı ıw ıruru, oıaıı s.u.-o, 

.)·odJ knpon geUron olmyucuınum öU lmruşa verUe. 
L cektlr. KUJMllllan blrlktir.ll161i u.nutma.ymıra _J 

cağı hakkmlwı.Jıa.r.,. kadı:r durduruıa... satım ve ltesiml bir taırım kayıtlara Ber "8§ta manda ve mğ!rıarm a.ln:ıı "'Öre ·Pa.riste bulunan .Alına.n işı;ft1 
lfğter· b ~ ~ Alman teb- taht tutulmaktadır. Jl'.M'ann aoemıı m.tmııan da pazar -ve J)aft&""'"''d& J'll. kuvvetlrl kumandanı ı".tııcnl Stı:rp· 
fıdır 1n!,b tin ~.ık bir itir.ı- 1 noktalan royl~r: pıiacaktlr. naget dbnUuğu ote?in · aRa. :k.ııpr· • 

• ~ halde YThlınnı l b' K&ram&me kesim ve e&t.ım ~r'm. Gmdalı t'lka;rken mcçlml bir aahl.5 
' IUlcak Leh!stand~ Norveçtc .;: 1 ıo ya.,mu kadar (lO )"l1ıŞ da.bil) çlft ® bs~ htıkthrıler de koymakt.a.dtr. ~ ...... -*.:ı.., JruTşunl&r generale lı;a. 
~ ~ t.&tb , an- mğrr ve ma.:ıdalar, 8 ~ kadar cıA~ .,...........ı 
~iş, Britan~ At'--!.~diJcbil- {S ya.' dahil) dişi sr~ "ftl mandalarm - Radyo gUl!J6M1 - 1 i:>et etmemiJ1lr. Yalmz gener.ı.lin 
'-da nlUYafla!t o'--·~::.:_-, A.frt. altm. !'Sttm n bf8mlo-r'l meımmdm" 1.Araat i.letleıi i~ omuzundaki bil' J"1lıclre düşırrll~tür. 

lha ~ur. Ya:rm yeni bit' koo?'dim8yon ka. &'uilr~tta. hulunan adam karga~l;t 
~ AlDltt S'ffl~!l't btttii n.rı tt,raı:ıum.m ,C~,. dola11- ran ~.kb:r. Ziraat AJetle.. j Wı ,!stifadc ede!'&. ~. 
-~ ~k ct.ııbeli ·:-.•ilin; ~ btr 901t J""lerde ~ ~ta rlni kulla.ıımaık için yeni ~ lıtedl'O ' • - ıtad,e ı;uete!li -
'Bak t eskı du11yaya. lıakim nı. mımM n •ğır!tll'lll derikli iÇ:in te. kabul cd~lmektedir. 
eıslti cı:1el'iııo 1mnııust1.1. Abı .. ı•m~a .aildlklcrı ~öt111"lGaıttJıl'. Dft1. ve et lctn - Bttıdyo gmat=i -
~ ,-an bu ıx:~illde tıakiın ~- --------------
~ karşt~oo.p ~erse tngHte- t035 
~~ :1 ~ mncadeleFe n-w~~),11-~ :J !(f "":l•Q..,.4; e-~ :]!kı.J 
~e lan1d ıı.ulh ~ menıleln.~'k·. lııQL...._ 

~ ~~l>ir ııız!~':ı::;~ı;:·;: Opatroiada ileri harekat 
~ktL ~~ :nmlrmcı•ı 

' 

. Akdenizde 
bir harp 

bekleniyor 
... Ol'dularnu ~. i1ıraç yapaa sovyet devam ediyor 

.... ~Jaıına lllağl~~ ederek ve 1 kanetlerl 1 ,........,,r.: y&k:mdıa 'bQyök ha.va mu 
etınek kadar surerek im.ha 1 hue'tıelemle m!mıe a1aeakt!:r. Razrr-

lli!Bı'J .... .!'~ ~.ka8 petroHennl elf' v k d·ıd· Kırımın garb .aaJn1ine lrldar bmm g~ •. Ant•&'k: bu 
ii;ı""~;~~ Ru:. ıncmle"keUe.ri 

1 
0 e 1 1 ma!ranbelerlıı ~ Lıc1nc. 

ingiliz donanması '...---..a--
1 Norveçe bir hücum daha Amerikanın 

yapb yenz.. Tür-e.\. ~u uaıı Jmtütilını.:ibr. 
J,ottdr&. ami:ralli!k da.il'esinirı t.eb- k 

Rgjııe göre lngitl:ı dona.n.ın.a.!-I haft '. iye el~ isi 
kuvvetleri!dn yanimu ile 6 sonkl· r 

. nıın gecesi N{)l"Ç'et: 8:!.h.illerine bir 
bfu.-ımı yapmJŞ, bl-r gomi ve bir tıi· 

, ~ahh bnltkrı -zemic;i ba.tı:nn~tır. : 

Japon tebliği ·~ oı~ttln Avrut>:ıyı ~. bir I · asker çıkarddı JD'!k ~-
hltttıı hir kıta~. o~dan Soo.nL BerHn,; IA.A.) - AJ~TL ordtıla.n ll~köft, "/ (A.A;) - ~ •.. - llılıdye ~ -
'-il · haluıcle Iııgiltereye ~kumandanlığı:n;m fobligı: eephee.iııe ' 100 kjlomet.l'\'l meısafede 1 J ı 
fak oı::::e 'tabnak plli.nı mo:rat- Kmmd& Op8.h'oi..Ma h:ı:rp gemileri. - ha.rek!t ya:pe iki Savyet koRı, 1 a p o n a r 
'-ı lt ynu:a. !1Wıcli Alman ordu- ımı. htm...,yesinde lt.uRyıı. ~kanlan Moja.iek ~tikametiode iler~ lı.ar~· ~ 

Va...}ingtoıı, 7 (A.A.) - Birie
§ik Anıerikanıu Sa\-yetler Birliği 
elçi.~ Stein Hart, Ime Murrey'il! 
yerine Türkiye elgi:lığine f.aYin 
edilmiştir. Her iki diploınM, ha
len Birleşik Amerllm<b. 1bulııın
ma;kt:ıd_'I' laı. 

Ruzvelt'in 
Amerikan bütçesi 
hakkındaki mesajı 

~Çekilerek kıiI J'ahat; b"eçiv ne evden eve yap!la!l ırıul;l.Ml!da.ne bir ~-krtalan c::.olt teıetat vermekte AmerlkaD·IDglllz Se,,kitlceyş bir ricat 
cJnn 07 ~YBda bır bt.!'affa.n ai.lmı a· ıU1şnıan ı-:uvvetl<?ri ant biı· man<ıvra kctine devam etmektedirler. Al- [ ~ 

'-ia. en- b1r nıfida.ran hnttJ kur- muha.:robe netkemıde yok edilm!şler: ve nıa.lıeme kaybetmektedirlC'l'. T bllAI 
fııtaartan ger fn.ra!tan ilkb:ılıa.rda ~. F~ cenubu garh'.sinao ... 11oskow., "I (A,:A.) - SO'r_ret 8 lf• yapıyor 
~ -: ~eni ~ phinlan ka?'l!.ya t:Wınhı.!!. kil~k 'ttl' ktıvvet ha.herler bfircıaunun tebliği: 1 M 

1 
'fokyo, 7 (A .. A .. ) - Çarşamba 

tk YD.pmaga. (al.ıı;ryor. Ru"%ıen teşktııe."i ttmfmdan "P 2'1-. l ile 5 !O.i11k8.nun devresinde. So<1 a ezyaya günü a.k.:;amı n~~~cn Ja.~ ~cs-
~Bona k&rşı denıokra&i cephesi ;:rıat& 11~11.tıımı.,tır. ,-et krta.hn 57 mevki ge.rl ~~~ mt teb11ğlnde, ezclilrık denıliyor 
~~lll!luıyor. Rusy& kendi kuv- rn.~ Sa. 2 Sü. 3 d.e) (DtffXtn1tı Sa. ~Si!. :r r1e) k k ld Iri· . 
aldı~ nı ln&Ute.re ,.o Amerikadan as er ÇI arı 1 .Şangsa'nm merkezi olan Hunan 

V~ton, 7 (AA) - M, Ruxvt' 
barb ~nrıına au illt 'bndçe, meMjı: 
koııgıreye okumuştur. :M. RuT.V'elt.. d 
:mlştir ki• 

%% ~~la bil'Je;stirerek ve • , şehrini tahrip i~.ini bltirdikten son 
~ercı ıranda.nberi g~rdiğt tecrii· l""d. Japon krta.lıı.rl &:vkfüceYTji bir 
~ en fa~rak Ukbalıu.r . iki Amerikan harh rıe-.t ~~lnır. 
ıitil~llarp ~hkJ&n yapıyor. hı- gemisi 

Hayat tarz.mm muhafa.z:ı.sı lçhı öd• 
~ baba ne olursa oJsun, ba!l • 
ödemeğ'e azmetmiş bulunuyoruz. Ta 
m!n edJyonım kl, hnrb masrafl3.rmı:rı 
yekônıı, 19!13 mali senesi Jçln t&kr.i

be?l 56 nı!lyar dola.ra, ayda 5 nıil,a.T 
dolardan fazlaya baliğ olaf'.nktll'. İçin 
de bulunduğumuz roall yI1 içlD. h&rb 
masraflan yekCmı 26 .nıllyar, &yd& 2 
milyar dolardır. 

~ :\ bikada !"!OD kalan 1 
~ ..-c tt.aıyıuı kuvvetıerinı yok 1 Batırıldı 
""':-u'~Ye ~5ıyor. Fakat ıJemokra. 1 
~ yaptığı handa.n ib:uct do 1 

t. ... ~or • .laponya.nm. ~ak d~ğntlıı 1 
;;::rruztı lle harbe gıren Bırlcı.ik 
~:ıuıcrfk:ı devlet merkezinde ... ~i 1 
1 e Ct'lUıbi. Am~ Biiylik Asya. 
~ milletlerinin çoğunu cllıan- 1 
~ul bir harp oıakines· har tirerek t.o ı ıno ge. 
- · taliter de\·letıerc knn<t 1 ~~..n~ ic;in büyük gayretler s~-
~-~ or. 
~l t.arariı ola.o bütün im harı• 

r .!klan ne beraber l?nı,;yad:ı, 

Ekmek karneleri 
Paz ar g ü n ü evle re 

imali Afrika.da ve ttza.k do - c1 
olnn askeri lıareketJer devam ~e~ 
4ftı.r5QD. A.eaba l.ld muJıa.ıib tara
fm dlpl~:a~~ ı;u bir kaç a~ hk 
lB; IDe'Vsmıınm doraklanıa denin. 
den faydaJanarak bir araya gelip 
.konu,amazla.r mı? ln~nlrğı ve 
ınedeniyetl feliket.e siırükleyen 
hn harbin önüne g~me'k i~ h!r 

aııla'81a yolu bolmıaına.z mı? d "' t ı k 
Suna işini tiimdJye kadar konuş.. . a g 1 1 a c a 

Lmıdra., 7 <A. A.) - B . 8 . C: 
Ja.ponla.r Siyamdan küçük gem;. 

lerle Mala.yanm ga.tp Mhiline a."\ • 

ker ~la.rdır. 
lngilizler Ma.layanm ga.rhında:ı 

l 
'V'e f}arkmdan bira.z dalla geri çe • 
kiJmi~leniir. Filipin civarmda, Jıı.

' pon gemilerine Amerikan tn yyare 
leri tarafından yapılan taarruz es. 
nasında Japonlarm birden fa.z1a 
torpito muhriplerinin bat..mı.ş ol
:rc;.a!::>-ı kuvvetle muhtemeldir. Ame. 
rika.n rcsm! tebliği Japmı gemile 
rine blrçok tam il"laOOtler vu:lı:ııbuJ. 
dağunu bildiriyor. 

(Devamı Sa. e Sü 3 de) 

Sicilya 
Hava 

tnşğa. engel olan İngiltere gibi gö- d~enı ~~ ~~ tatbiktnel Anka.ra.da.n gelecen emirden oonra 
1'iiniiyordn. Zira İngiliz devlet a- .~n 1 ~en ... ....,la..tlJnrıjttr. b3ı;1ana.caktı:r. ı 
~ sözlerin .. d k Dıgcr ta.mftan ekmek kar:ncle:ri ~ 

nına 

meyda
akın 

l'afJj cephesiııln ~ :ore. ı:ıo : 'Din doldwııJm2sma dün ak§aln g~ Ameleye günde 750, halka 375 Londr&, 7 (A. ..!..) - B. E. C: 
Pada.n nazizmle fa..c;.i~a.~~ml~ vakte kadar devam cdilmi~tir. - gram,~ da 187,5 gram ek· Orta Şa.rlı: İngiliz kmn3.ndanlığı.. 
ltaidırma.k oldui?:a ;.e ik"eJ:Uattan '17'- d 1.3 • "ud 1. mek verilmesi ba.berleri ~ ru:n bu sabah Kahireclc neşre<ffon 
ı.ı~ .,, 1 AH-l'!lC oıuuıma L')l ~ ıse tale.. etm• ... tir Bir ik" sctıne bdat" -vila~ ·--' h tcblr' ·· 
''Ul yıkılmadık~ dünya bUlltunun beleri ve öğretmenler de vazife al- ""' . • . . ı .o . l rowu ~va gı:ııe gore pa:ıa:r 
kn ... ı-----gı- ....... ntı .... ınr) 1_..;ı_ Ö- tm .. ~,-be t~ Vete b11dirileee.ktil'. dlnU SıellyJ.da Kastel Detrano -..._._._.,,,.....,.. ............, ...........-ı• r- .ın.rş o.ıv.u gre eın ve ~ ~ ı 0 • - bü 
Yordu. Halbuld bu defa 26 devlet kili.tı ilk tahsil cağındaki sooukla- İkt.ma.t miidilrliiğündc fınıı<iia- hava mey~ ı:ı.gır ve orta • 
t.ara!mdan \Taşingtonda ne::?redilen rm e:ıymu için Yapılan te~ila.tnı rın iı.;tirakile yeni ekmek narkı ve yüklük~ !ngıllz bomba.rdmıaıı ta.y 
h«;_yanname bu vaziyeti deği.5tır. a.yn1dır. Cu:martcm ~ünü karnelerin kanıe usu.lilc ekmek da.ğrttlmaSt i~ ~~le?? ta.rafmc'.111 8•5 saat silren 
~~tir. Bo~?ed2?' gibi nazizm ~e doldurulmam i!}i bittikten sonra l'etra.fmda bir t.oplantI yap~t.Ir. s1gırtn~':13:yy!~~cr:P=Ç aı:ızm resımlen de her mr:mleke· ı pazar gtınU sa.balım.dan :itibaren ev oplant.ıda kame usulünün ~l Ik .s- . ~ : ', 
Uıı kenıll ar%DSID1a bmı.kılmı11tır. !ere dağıt(lma.st iı:ri.ne balıla.na.ea.k- tatbik edileceği, ekmeğin ne şe- to mcydanm Uz;.~n~ ?elıni.-.;, yerde 
Şn lıalde Almanya ile ttalya.oın 1 tır, - - :ilde '<rrtılacağı gö~ü.5tür. duran ıwı:;~ ~;d~ınf ~~1; 
ldJ

\'l'upa ve ı-Urikayı istedllilerl Şe· Ka.nıe ile ekmek verilmesine ve BI. ~ı boJ; ... t ............. bi......-.:klan 
de idare etmek da.'ala.nn.dan M yare cnı.u ...... ,, ..... i!d>. - .,.~ 

\'aıgeçtUde.ri takdirde sulh:ı ~. eıeıe1er: m tahrip veya hasara ugra~tır. 
d.etiloknı.sl cephes'nden hl ·b. -- li Şefimiz Te Cttmharreisiıniz t s- Miit.ea.kiben banga.rla.'r. benzi.n de-
geı ! ç ır en met tnöntt ~ 90llte~ıin nutkun- T ıan tutu.<ıturulmuştm". 
cnı~~1mıyaeagı meyd8n~ ~ık- dıı Türklyeııin bu yoldu. hizmet asarruf Ve inhisarlar po At'ka.dan ~gelen ikinci İngiliz tay. 

•• • . . • cdebileeeğhıe da.lr .kafi derecede Htlkbıet, ~&ıt taarnıtu tçtn re.'!- ya.re dalga..CZJ, t..ı:kan yangmlardaD 
tsıındi bütün 15 bu rmkiıulnn ~ vermiştir. m1 dairelmin De§retmeıtte olduklafi bedct1erini kolaylıkla bulmuşlar • 

faydaJanma.ğa k2i.byor. Bu da ea- Bakalım, Va§ingtonda 26 devle- b!r kısrm. m. uatar dır Hs.vn meyda.nnun bombalan .; 
dcoc töta.ı.iter devletlerin en nü- tin ne5rettikleri beyaanameye kar· baB'lmasnu t&be: 1& brofOr!erlD 1 ~ 8,5 saat sürmüştür, 
foılusn olan Ahnanyamn arzu.suna ~ taraftan ne ceva.p verileeekcir! etınl§. Yertııde bir !ngiliz tayyareleri mliba Lib • 
kı.ğhdU". Demek kJ ·mtıerin ağzm- Büyük cihan da\.'M11Ull hallini mut- karar •• Buna benzer, bugtın ic1ilı ııı.. ye.ya nakledilmek i~ orada top. 
dan ~kacaı; bir kelime bugün dün- laka sD>i.hJara bmlkmal.."ta. l'l'IJ'3.l' zumsuz ısa.yabileceğtmız d&ba. bir çok' J.a.nmtŞ olan Alınan askerlerini de 
~ !1' nı~ka.ddc.ratıru değiştirebilecek.· edlleeek midir~ tahdldler ~pablliriz. lte.ııe1A ~ siğara mitr.ılyöz ateşine t~tmu§lsrdlr. 
lir. Eger Alman devlet reisi doğru- Emsalı1e onıa.,wr ki Vaşington paketıertıım. t~deki fmA!Atta yaptı· Son ı?Unlerde Sicılyada ve ccnu. 
rl:ı.n doğruya sulh i'.'in konuşmak beyannamesinde rejimlere karşı gös DlI§ bir kusur olursa idareye bildiril. bi ıtaı;ada Almanlann lıti:mmah 

'
~l?~bbiı üntl eline alnı:ıl. istemezse teilen hürmet Juırp lıa.reketlerj- mesini aatırlatan 3AX6,5 eb'admdaki bir askeri faaliyeti göze çarpmak. 
~J..'lltcrcnln müttefiki olmakla be- nin sulh tc§ebbüslerine intikal kAğ'ttıan d~rhal kald?l'abillriz, HU- tadir. Şimali Afrikadaki muvaffa
•~IM>J' Almanya~:ı. kar ... 1 cb dostane balindedir. Harpte IS'!W' gösterlllr- yonla.rca kutunun isine ko?l&l\ bu ?iA· k.Iyetsizliklerfni telılfi i~in bir şey. 
~1?' hltarııIIık sl~·asetj güden Tür- şe tabii olar.ık Va;:ıiıtgfon beyan- ğ'ıt'la.rm tıirikmen müb!m bir yektm ter h2.ZI?'ladiklan istidlal cdllmek. 
{'.~ey!! bu ~olda. bir te~ehbüs sala- namesinin rejfmle:rıe ait teminatı tutmaz mı?. lnJıısa.r idar~l mü~rL. tedir. İngiliz askeri muharrirlerin. 
''Yetı vernebilir ,.e 'l'ürkiye de bu da mukabil ~tlar gibi kAğrt terine &ynJ şeyı b&tır1atmak ı.stıyonıa.. den biri, Almanların Maltayı za.p. 
~ old dünyn. snJhunn hTzmet1 mem.. üzerinde kalmaya mslıki'rm ı;özler bunlan, stğa.ra. pakeUennln arkamı&. tetmeğe teşebbUs etmelerini muh. 
" 00hette Jmlml edebilir. Aziı.: MIJ- htUaniindc tutu~. da 'bMtırabUlr. te,ın.el görtl~ ... 

.. "' 
Tokyo. '1 <A.A.) -.Filipmter

cle 5oİl ka.ü muharebeler Bataa.n 
ya.rmıadas:nda olnl&ktadtr. Japon 
bava. kuvvetleri bıı sa.baht:ınberi 
yarmı ndanm doh'll B:ı.hilinde bulll· 
nan Balanga ve F...ikmai askeri tc· 
tis!~e kar§ı devnmlr taa:rnrrJar
oo Munıwı:kta.dtr. 

Tokyo, 7 (A,ı\.) -· lmpara.torıuk 
umwoı karargAlu .Maleeyada faaliyet. 
te bulunan Japon krtalarmm Sela.n.. 
gar devleti arazisinde 1'.Mn Kual!l • 
Lumpur iatika.metinde tazyiklerlnl 
artt:ıl'dtkla.rmı ve Ka.mpa.r şehrint ~ • 
~ ettiklerini kaycloylfmektcdir. :? 
so:ıkAnunda. Malezya.ruıı §8.rk lmmım.. 
dıı kAin Kus.otan b:ıva. nıeydam d:ı 

Japonların clino geçmi,tir. Japon or. 
dusuna TP. ıieni~ lruvv,,tJerine mensup 
müfrezeler yarım:ldsnm ccnubıma 

doğru sllra.tıe ilerlerken düşmanın mu. 
k.-ıvemcti bilYllk <l!çtldc za.yıflnmak. 
tadn'. 

rntpinlerde, düııruanm nıukavcmeU 
a.za.lmaktadır. Jİı.p.:ın lotalarr ~mdl 
Correg:idor ve Bataan yarımaclmmu 

tazyik etınektedlrl<:r. 

benim 

M. Ruzvcıt bn misli görtilıne~ 

m.am-a.flıırı lta.r§ılı:ı.mag'a, ve bir entıu 
yona mAni olma.ğa ma.!.lsu:ı munzam 
vergiler programını nnlatm~ ...., şıı 

rıözlerl DA.ve etml.:itlr: 
Ha.rb ve zafer mesaimlz için pars 

meseies1, hiçbir zaman eng!'!l t.ll§kn 
edemez. 

:Mes:ıjdıı.. 1943 mall senem ~ 
13.600.000.000 dolarlık ru: harb tab8L 
:satı taleb edilmekte ve Birle;,1k Ame 
rlka tı.:ı:amt lstih.salcı ys.klaşt:ıkça, da .. 
ha b!iyW~ tahsisat taleblerlnde btıln. 
nulae3ih thUrazt ka.ydl ileri iitirlllraclt 
t.cdlr. 

Mesajda, bizi ::ı..ncak azami nisbet 
temin edebilecektir. Denllmelcte 1l'O !'$ 

Sonk!ı.nuo 19-11 tarlhli müdafaa prog"' 
rammın 2!~ milyar dolar olduğ'ıı, 194-! 

(Devamı Scı. 2 Sü. 1 de) 

1 u 

köşem_I 
yazan : hakkı tarık us 

sık ıntısız kısıntı 
alttoek srkmtısı olmamak ı~ın ekmek kısıntısı ba.~lıyor, demek,. 

ge!; oldu, gl~ olmadı. umarız, gene de olnıaz. ytlrcttlcrirnlz bu tedbir ~ 
sıkılmıyor, emniyete kavu~uyor. 

acaba datrtmunm yolu yönteıui n~ olacak? buralarını Us.ha söyüyecel\ 
halde değiliz. blr coı, adamlar Lutulrııu.::,ı, vesika mı, karne ml demeU'l yol-. 
sa özı tUrkçe ( bıılg~) mt? bu kağıtları ha bire dolduruyorln.rmrtı. böyle oı. 
ma.kls beraber M,;ıdın rengi, .. ekli bir sır! o kadar ki rcınnlııt 8lıb yey: 
h"tlt&"llll gö:iib yazmak için mtls:ıMo fstiyen bir mcsıckd:u"s. bunun acşr1. b.ı 
bllyllk 5UÇ ol9.C3~I SÖyleıunt,! 

bir yandan lla1ka. söylenmiyccel~ bir ı:;ı:ıy yokdur, deriz: bir )"8.!1da.ıı 
bu bır vergi, bir clkoyma, b!.r tnkıtilb, bl.r ceza, btr af kanunu imiş gibi 
UAnlylc merlyeti bir olm:ık, yahud bir harb pllft.n: imiş de ancak g\illfi g<ı 
llnec ı.omuta adamlarına w·rilmek §artmış gib1 halkın öğrenmesinden ~"' 
eğer v:ı.rsa. bir dtl§Unccs1.n1 söylcmlyc fırsat bulmasından çekinlrlz. 

Di<;ln? akla gcııen se"ı:ıeblerdcn biç blrinl hlç bl.r idare adammnza. ya. 
k~dıramayız, ı;ıtklan maskeleme denemeleri gilnlerce yazıldı, konuşuldu. 
öf!'retildl. sokaklarda hava akm.larma kar~ı korunııı tecrUbclert yapd.t'k 
hnlkın olgunluk taranan lmvvetlcndi. u!a.k tefelt telaş damarları yatı§dı 
biz es:u:ıa teterrli!lt vo tatb!ltn.tı bl!-birindcn ayıramaz halde miyiz? tnrl..i. 
yede l:arar vemıclt Ye icra c.tmek sa.lühi~tinin bJ.ngi mflessesclerık oldu 
ğunu bilmiyen, ona boyun eğıniyen var nu? bu kı:ırar ne icnı.yı mtırakabc: 
ıçin resml uzuvlar ç::ı.lLjdığm:ı dil. lt!m unutmuŞJdur? fakat _ biltlln salllP
yeUer mabtıız • bu g~ halk ldltlesinln içinde yatan ameli haldkau.t:rı 
dile gelmesmı aSil olarak almak, ıız bata yapmanın tek çaresidir. 

stkmt?MZ ktemtı buna. bağJt görünür. 
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Toros ekspresi haftada 
ıki gün kaıku.cak 

Ankııra., 1 (A.A) - Bu.ı r.arunL 
ler dolaylsfyle Toro. eUrat katarları 

ecterlerlniıı hatt.ruım lkJ gUnllne l.ııhl 

sar etUrllmeslne !tarar verUm~tir. Du 
sebeple 1Uı.yd4rpaş:ıdıın "• Aııkııra • 
t.1a.n çar~nmba gUnlcrt Sı.ırıye l.ltlka 
meUnc ve Mcydanıekbez budut tataı 

onundan cuma ve Ankaradan cumıır. 

t.eat cUnleT1 Haydarp&f& 1zU' •• 
tı&rcket eda T- kata~ '9 
kat.artara lakecderwtd&a k&rp1ık ala.. 

rak cuma günleri bkeedenındaa " 
pol'Jembe gllnlert Toprakllaledea han 
ilet edeıı kat.arıar U.t.HJ t&rbbaden 
1Ub&re11 lflemlyecekJerdlr. 

VAKiT 

&aıar .kau. •D:aı, .2: 
tebliği 

(B~ taraf& ı ınct aavfcıda) 
V .. ~~ 1 (A.A) -HuWye ua.. 
~ çarpmba günkU teblığt.Dde, 
nılplıa cep>ıen•oın bUUln boyunca ıtd.. 

Moiolof 
Bit ar af devletlere 
bir nota verdi 

deW bir mub&rebenin t.ekrnr ba§lııdL Londra, 1 (A, A,) - B. B, C: 
tı. bur&d& dU§ma.n t.ııyyıırelerlyle dil§. Rwı hariciye komiııcri Molotor, 

Fakir çocuklar için .. 
tcbern.ıda bulunanlar 
ilk ohtlaıdeki yoksul ~lan 

hllUJ blrtifnln kurmuş oldu~ 
le111191tllL ~ kndar 7000 ÇO· 

eu!a ba Jl1 y!yccck temin cdJlmiş. 
tir. Seyuıt bcmnei okuld:ı okuynn 
72 fakir •c Yoksul eocuW. dc>n'7 
1Ubaylanndan ?Jehml't MUncl ve 
et! tarafından a~ıılır, ('Orttp "" 
P&fre eııya dağıtılmıştrr. Yin• aynı 
o'111da btr tal~iıı velliJI bulunım 
~ecl,, T& ta1ebenhı bir yıllık '"-"' 
fteretfnf okut fdarcrine vermfşt.ir. 

8. ! . J9U 

' Hava Kurumuna verilcl 
kurbnn derileri 

Rava kurumuna kurb:ı.n bayrJ. 
mQ..ıın3C'bctilc oimdiye kadar 7~ 
den !ula dct1 n kurbe.ıı 
arm.ıı~ cd~fr. 

Bir kadının ayağı 
kırıldı 

Galata Kanıo/Hıın soknmndn ı 
turan Ura:ı'a, yoldn Mderken a1'_ 
m kayarnk dibpnflş w. bnca~ tıf' 
tnf§tır, Yıı.rah Beyoflu ba:stan~ 
nt knldmlmr';trr, MiJii korunma kanununda 

genz değişıkıikleı yapılacak 
Mllll konınma kanununda blr · tadiller pnrtJ grupu komilyoounda 

mUddet evvel tndlller yapılmJttJ. ) incelrnmcktcdir. Tadiller b:r kaç 
Bunlır mllı::tncel kısrmlnrda olmlll'" .balta içinde meclbe c&.derilwek 
tu. Kanunun dJğer k~anhır:nda da Juuıunlyet kcabcdeedltlr. 

aı&D lut.ıuarının muaataa kuvvetleri bit.arat devlel!cr acfirlerlne Al • 
Dl devamlı blr bombnrdu:ıııı.na maruz ıruı.nlarm işgal ettll;!crl Rua top • 
tultukl&n .Oylcnmektcdlr. Jd&.ııillıı nıldanpda yaptıklan •-llııll, tali 
lııOrf.atDla apıtıuaill Corrogtdor Lııt.lh rilıat vo yağmacılık hakkı1'da Mr 
JııAmlarma "e körfain ;tma.llndelu na. protesto notam vermiştir, Molotof 
taaa :ranmadaaına saıı gUDQ yapııaıı bu oolndıı bu yrf iuanf hare • 
Japoa bQc:umurıa 4~ bombn t.ayya.rcs• llttnn Alma.nyanın mücrim blllrf\. 
tttırak etmtıur. Bu bomba tayyareıe. metinin mes'ul olduğuna, gerl a11-~ 
rtDdeD bılrçoguna Amerika tayyue nan Rw; şehirlerinde btıyQlı tabri 
ll&rflkoyma toptan taabeUer kaydeL 1 bnt yapıldığını, ~l.rçko yerler:. he 
mlflerdlr Amerikan Ye FUlpln kıta. rabcye çevrildiğıol, elde edilen bh tiJ 1 

bazı d~ğişikliklcr ynpsmcnktır. Bu 1 - Rad,ro sa-et.eli -

lan, d~ıuı t.ayyarelert tara.fır.dan Alm~n vesika.emda, Allll&D ukerS. 
mQtemadt,en bomb..ı ve mllralyöz • cc bın ltöyU tahliyeyi mQtealdp 
tq1De tutuımakt.adırıar. MUdıı.taa kıta tahrip ctmc:lerl cmrcdilcl"t'nl be · 
Lan kahraDl&D ve metin mukavemet Ylil1 etmektedir. Notada R~m 

~ alru:z kendi topraklanm geri al • 
ıertne devanı edlyortar. 26 devlet 

hakkında 
Zıraat Vekili 'hblll. Correı;tdor Ye Batnan lstth. mıık için değil. milletlerin htlniye. 

t! için harbett'ği lllve edilmekte. 
:lir. 

Japon gazetelerinin 
ne§riyatı 

Tolı:yo, '1 (A.A.) - Mihvere dtıfmıuı 
olan mcmlckcUcrdcıı mürekkep blr 
L.ok lc~kll edUdl~lnlD Vtı.§tngtoıı bU • 
~met!nce bUyük blr gUrUltU Ue UA.ıı 

edllmcst•kal'§uıında "Japon Taymla 
And Advertlscr" gıızetcaı ıu eakl Ja. 
pon darbı aıcıselinl hatırlııt.makt.adır: 
"Fe!Aket aklı selimi zaata dllfUrUr • ., 

Bu gıı.zete ~unları ll~ve etmektedir: 
Bu blok ıızaaınm bUyUk blr lwıau 

yallllZ ismen mevcut olan memleket. 
teri t.c.ı:ıuıll etmektedir, Haldkatt. bu 
bloka ı:ııUstakll b!..r hakim lkl devlet 
flUrak elml§Ur: İngiltere lle Amerika, 
Bu lkJ dC\"lct hayallere kapıldıklan 

takdirde mıhver devleUerln!D pek J&. 
kmda bunların gözlcrln1 açacnlılarma 
,Uphe yoktur. B l.haa& Çuı:ıklng n 
Felemenk Hlndiıılllnın& ~Unce bu lkl 
memleketin hareket serbcsWlklert da. 
ha §lmd.deo Hongkong Ye ManllAnm 
dU,,meslle genlı ölçUde tahdit edU • 
m.l§ bulunuyor. 

"Men!ada,, olduktan .Oylenen Ön 
hUkQmetln oynadığı role geUDoe bun. 
ll"Uı bahsetmeğe bile degmea, 

i11giltere-Amerika 
, usyaya tazyik 

yapıyor 
J.oudra, '1 (A. A.) - Cardlfde 

kliod VC6tcm Mail n:zeteei yası. 
or: 
İngiltere ve Amerika Rusyayı 

Japonya ile mUnaae!>ctlerlnde b'r 
değişiklik yapmnsı lç'.ıı t&zyik et
mektedirler. Rwıyanm nazi onlu. 
sunu ezmek için bUtUn kuvvetle~ 
ni toplama.ısı mUtt.cflklcrin tama • 
miyle işine gel.yor. Rwıya nltı.cak 

bir intikamı olduı"U için bu işi da. 
ha iyi ynpa.caktır. Bununla ben. • 
bcr netice hcnUz pek uzak da oJ&.. 
bUlr, Alman ordulan benib ~L 
nacak ve çnrpışacak b!r n..z1yette 
bulunm:ı.ktadrrlar. lntiha.r ka.bllln. 
den bile olsa meseli İspanyada, or 
ta §arkta veya eimall Afrikada 
~al'i netice alınınnda.n evvel d&ha 
birçok sergtızcşUcri beklcmrt a • 
amdtr. ----o-- -

zveı 'in meı ıı 
(Baş t(l"(a/ı 1 inci tHJyfada) 

Rn .111 zartmda bu yektuı& '6 milyar 
dolar tnzlmam cıtmek auretıyle umu. 

1zmirdt:ki tetkiklerini 
bitirerek Ankara)'& 

hareket etti 
hmtr, 1· (A.A) - Zlraat YüJll 

lduh!uı Erkmea bu •bah Ankaraya 
b&nMot olmlf ve 1at&ayunda •alt l\a· 
ad Tuk.laJ, koıouı.an. b8:..ıt,. nı&.ııt 

ltql.t LebloblcJOClu, em.Di)'eL aQclQıQ. 
&lnıat n~Une ~lı tepkkWler L 

lert ıeıeıuert " daeUan &araf&ndaa 
uğurlanlll!J, bqta t.nJo olmak ban 
asker! bir Jul& ihUram •llm•oı yap. 
~l.&r. 

Vekil db d9 burMa ~ 
devam •lmif n bu arada &or..... a 
rıaat mekt.bıt U. ZeyUnllk Y• Bata. 
1.Jk laLAa7onlaruu ft KUlllAll Cldaalll1 
Dl ~tltlk •.YlemlfUr· 

Meclis toplantısı 
ADkara, 1 (AA.) - BOyWı Jılll

lct Meclisi buG'lln doktor M11bnr 
Cicrmen'bı rc"•Hğind• topJaımut, 
orman umum mUdürllliU 1938 mail 
yılı bctSabı katW kanım ll)ibuı 
ikinci defa reye kooula.r&k kabul 
cdilmlt ve noter ka.ıumunua bul 
maddelerini deiiştlrcıı kanun 16 • 
yi.hMnun nıiluı.kercalne devamla 
yedi maddesi kabul •e b!r nı.dde
sı encllmcne bde olunm~r. 

Maddelerin mllzakeresi esnamn. 
da bazı uaıım ileri atlrdWdcri mil· 
taıealaıa Jtal"ft adliye encllmeııl 
ıua.zbat& muharriri •e ad.Uye •eki· 
U taratmdan cevaplar •er.lııdfUr. 

JrfecJm cuma gUnU toplu.,.,.tlr. 

Mudanya treni 
Kar yüzünden yolda 

kaldı 
Bune. 7 (A..A) - Mud&Dn. trım1. 

nvolkl g1bı kar )'iD1lndeD Bqovlar 
c:lvaruıda kalDuf .. Ue.nde bulUll&ll 
btanbul JOlculan Yll&,'etçe ..ımaa.t.r 
Ub&t aayes!nde 7akm köylerde Wt la. 
tirahaUert t.cmlD edildikte Mlftnl tel\ 
1'1.mtze ıı.a'klodllmlflenllr. 

Dfter tarattan lıfUdaıı,a ufaltmln 
J&rmd&D lUtıv.n açıl&ea'1 tbaN edil.. 
nıelrted1r. • 

Bir ahçı kadm yandı 
Boetancuia Yumact .Mab1r .ab· 

imda 21 numaralı köşkte aeçı Zeh· 
nL bahçede donan bavapz.ı ....ıine 
kaynıır su döke~cn dlllmllt, )1lıll 
ve: vDcudunUll muhtelit ycrleriııdcıı 
ağır tJurctte )'alld.ığı için N~ 
hastanesine kaldınl.m:ltJr. 

mı yck1llıun 'lG ınnyıı.r doııua balıt lngiliz tayyare gemiai 
otdiiğu ıtıylenınclctedlr. Bu ?G milyar. batınldı -ı? 
dan, mllmltbel 'f'edbelu tçtn :U :m.IJ: ••" 

Jlimıarıam bombcıla.runuı b~dlııcaıno 

-. .... ederek bombardımanm dlln sa. 
athrce devam elltğtnl .Oylemektcdlr 
Raarlarm " tele!atm derecc.51 be. 
naa ID&ld.ıl değildir. B:ı1JkA bölgeler. 
dea 'ftrllecdt haber yoktur. 

• • • 
.lapoo bartı gcmUerlyle Amerikan 

barb gemUcrl a.ıııamda blr dcnlz mu 
banıb8.S olmuş, Ncvmckalko ve Misi 
81pl ilımlndekl Amerikan b:ırb gemile. 
rll\de!ı blrt bııtınlmq. diğeri hasari 
11tram11trr. Amf'rtkıı.rı gemileri Porı 

Darvtne gtclcrken Japon ı;cmUcri ta. 
rafından 6nlenerek harbe mecbur edU. 
aJIUr. 

--------~o-~~~-
lovyet tebl 1 
(Boş taraft 1 inci Bcıvfado) 

tardır. Al4r.an ga.nbnc tler arasuıda 
M tank, 28 z.ırhb otomobil, 318 
top, müteaddit Ul!ek ve blr çok 
mühimmat vardır. 

••• 
DknJU eephC8i_ 1 (A. A.) -

Ofi: 
K~ yvurııidam Sovrct kıtnlnn 

tanı!mda.n tama.ıniyle işgnl edil· 
miştlr. Alman kumandanı·~ bum. 
da bulunan kuvvctlerhı killlf kı 
mrnı nıatlfyc tayynrclerl ile tnhi:. 
Ye ttm!ştir. Yar.madn tnhliye hn
rckctinı örtmeğe memur blrka 
dilmdar birlftinden bn8ka kuvvet 
lralmıımqtJ. 

K.tnnmı geri kalan kuımmd!I 
harp gemilerinin J"Ckııfntlnde bu 
bman gcml ka!Jlelcrf Krrmım gnrp 
eahlllııe, Ôpatorumm şimal ve ce. 
nobuna •e Perekopun cenubundı 
bulunan Perllgat& JtUUe . hnlindC" 
asker Çtlrann-şlardır. Sovyct ku • 
mandanlığuım yakmmda bir kac: 
noktadan ~ın topormı!tl: 
Ye atnLt~jit merkezi olan Simfı?ro. 
pol& karşı müşterek bir hııreket.• 
seçeceğine ıtipbe yoktur, Şiınc!I 
Op:ıtorlıı. kö?fez!rıdc muhıırebeler 
cereyan etm&ktcdlr, Takriben b1r 
hattadnnbcri Rus fşgıılı altında bu 
lunan F~yada Sovyctlcr kuv 
Yetil bir hava Usetı l.e'Ji~ etmekte. 
dJrler. Bu sayede kanıya çtkanlnn 
nnet.!cr pike bombardmwı tay • 
JU"Clerindt.n yardım görmektedir -
let. !ndol nehri keısimJnde \Ulyet 
t!ef~cmlştir. Kuvvctll çetele!' 4 
80tık!nund& Çclobi bölgc!!i.nde cep 
heyi yarmağa muvntta.k olmu11Jar. 
sa da aradan ytrmJ dört saat gcC'• 
ıncdcn ndyet cekl eekllnl almı~ 
tır. 

Rualarm Kınına yapbklan fbnır 
harelrotJnln mun.Uakiyeti b:r ta . 
raftan Alman lruınaııdan lığınm <'m 
riııdo bulunan kuvvetin zayıf ol 
m~. diter tarafta ııahtlde btıta.r
yala,ro mevmt obtı.ııınaaiıe l:r.alı ed l· 
mettedlr. 

rar artmaktadır. nerun, ı (AA) - :tııcıııs amhDlll 

Ruzveıt, ao HAsinıı ıga te bS- dairuln2a tebU#tnde •t.t111 lll1dlıSh9 Alman tebllftl 
ten mali sene için gayrlı.!ııa.ft hlilrü- Aa4aclt7 prdımcı gemı.bda ıa w ıt 
aıct ge!inni 17.852.000.000 •e mu :tıkld.ııım tarlb11 Alman t.bl!tl.riıldt 1"1Ja$ ta.rafı 1 im1 BtnJfcıdo) 
mflan 58.{)28,000.000 olvak tah- tıatmıdıfl bUdirilm1t o1aa l1ldoan lltuk& 1ıomb&rdtı!la1\ " aw tzı.yyıını. 
mln etmoktc ve bu ma.sraflıı.nn tayyan gemi.il Oldulu ~ ı.ur lu1Dda m1lrekkcp AJuuuı te§klllert 
S.2.786.000.000 u mUlt müdafaa.ya Wmektedir. l[ınmda karaya çıkaıuan Sovyel kuv 
tahsis edileceğini 815ylemcktcdlr. ..Uertlıe bu JnıyqUortn Karadeııl.zle 

Cümhurre~ mai:iye kanunu ~ V aı1el Faaliyete ba,lıyor •••ual& 701.1uı:Jı& muntraklyeUe ta. 
Ozcrmdcn clbayct ed1lecck olen lln'U .ımt,ludlr. 
vergilerin 7.000.COO.OOO dola.ra ha- S!n,;apar., (A.A.) - Zmnedlt- fvk oepb,...ntn ortan f1mal kem. 

lrakta 
karışrkhk 

Sofyn. 7 (A.A.) - Oth 
lrakta.n burA)-a plen tıa'be.rlen sfS. 

re son zamanlarda lrakta hllha

l<:erkük, AZbur ve SWeymanJ19 bölge. 
ıcrlrlde karı§ıklıklar çıkm11tır. lraJc 
naibi prena ne ~ekil ~ 
lllılka atlk(l.net tav1113e etmek a.r.. 
KerkUkc gitmek mecbunyeUndl icat • 
mııılıırdır. Söylendlfi.ne gGrt lnguız 

kıtaıarın kerıı bir tok 1r1.1~ar J&· 
pılmı~lır. Birkaç glln evvel lngUız in. 
taıarını oak,eden bir tren ~rke.n 

demlryolu tcs18Jcr.nden b1ı1 han.ya 
uçunılmuı ve Uç kl§t aımU,tllr. 

Gsneral Rumel 
Af rikadan ayrlldı 

Ncvyork 1 (A.A.) - NfY7Wll Ta7 
mla gazet.eıı!ne Demden bt141ıt11Jw: 

Tropika hUmmft.lllldaD mutart, • _ 
tan general Romel Anupa~ P1lldt _I 

t.lt. 1 

A manya tekzip ediyor 
Ilerlin, 1 (A.A.) - St.etaııl: 
Airlkııdakl Alman kuvvei eeferl

yosl kumandanı scneraı Romellll 
luıstn.l.ık nctlceslndc A vrupaya d&I 
m'cğe mecbur olduğu.na dlıAt beJ· 
c clmlle l b:ı.sın t.nra!ından •erilen 
haberlere, ıınl!hiyeUi Alman mah
fillerinde a.sı1'u d.Jye 'V&llf1ancl.;nl. 
mnktııdır. 

Benzin tahdidatı 
kararı uzatlf dı 

Ankııra, 1 (A.A.) - Batveü-1 
lctten ~>b!lğ edilm!~Ur: t eylCıl 
ıoıı tnrihlnden ftibarcn beula 1 

tevziatında t.athlk edilmekte olan 
lAhdidat 9 birincieerin 1941 tari
hinde illin edilmiş olan caula.r da
hilinde 9 ınart 1042 tarilıbıe .kadar 
devam edecek.lif. 

Toprak ofiai umum 
müdürü değitfi 

Ankara, (Hosust muhahlrfr.th. 
den> - Öğrcnd"eiınc glh:~ toprak 
maha~Ueri ofisi umum mtldürtl 
.Hulki ofis mlldUrltlğU vazlfeelnden 
lr.:uıknya dörunE'l:tedir. Yerine ili • 
w n gclceetp hcnlb mal6m de~ 
dir. 

Olgunluk imtihanlamı
da deği§iklik yok 

A.n1 ara, ' (A.A..) - Maarif Ve. 
killlğlnden tebUğ edil.nüttfr: Ol· 
gu.nlut: hutiha.nlarmm dcfbıttrllo
ccğJ hald..'"".llda bn%J gar.etelente ,.._ 
ı:ılan b9.berlorin hiç biri~ q. 
ğildlr. 

üğ oln.n muhammen miktarmI ns .• ci1tbe gfSre, ...,,.,._ p11er&l Va. -.IDdl dOfm•rtJll tu çok ııı.unwan 
ı;a.n tb:ı.rc al8rak bu eene ~ vel'hı bulunduta Puıu. batı ee- ~ c1a11a u bir flddeu. bUktım lhtikardan adliy97e 
go.yris5.ft bUtçe açığnu 35 milya.r uup bli!geei yen! tek Jmme.ndııı JI&- lılrdllti dUnldl can de &lwne~ ugra. verilen lastikçiler 
541.000.000 ve 30 hazirıın 1948 ta- yeWe 0!11bnbdeld hafta~ re- blnuıtır. 
tihindc düyunu umumiyeyi 110 mı1.. l~ H~a. f'uU:rete Barlrotım fim&U p.rldaindeki l>Glge. Fiyat mtlrakahe bUroea memur-
lay 421.000.000 tahmin etmckted!r. bql?yacalrt!r. de dftfmeam b&Uanmızda açtıtı mcv. lan dUn kundura ..e ~ clıme 

Ba.c;mm hususi toplant?Wnda. Ruz. =============l .a blr sedlk b!r mukab!l taamwa ıa. UıtlkAr! etrafında teUdklu ,..._ 
velt. yu:karıkl btltoenm dUnya tarf. 1 IDtr •dUmlftlr, lkı Bovyet t.abunı a.. mŞardir, Tetkikkır lletıce.lıade 
hl:nde en ytilisek bütçe olctufunu ~ - 8 • ememe ti ? ttr a,ıata uğ"ratılm!ft.ır, ~ firma.lar yab.tamıNk adli7cre 
ve Amerbn devlet memu.rlannm lqtıı.nrauı. f&l'k aııw açtğmda verihnl:tlr: Bcyoğhmda MBl"ltl-
bu bütçeyi Almanyanm eenelik lJQn1cQ ('hn> arbdafa:!Ull M1Gk ' blD ioaluk b1J' Ueanrt "puru batı yet cadde-ıinde- (ÇOfJ{t), Lıtl.kllt 
hn.rp masraflarma naza:ra.ıı takr1.. annesini Jd.~den Cleg.rtl pır Neetb nba•tıT· OldukG& mWılm bl.r fabril:a. ca.cMcs!nd (Hro;:ıi), (~) ma,.. 
ben bir misli fezla tahmin ettiklo- ,. bombal-.ı1& 1Jtrbo tam laabet kay. ~lan. 
rini söylcınjşUr, Yubrıda rJkrcdl- FAı:ıt Klt!llldmff O&t .,_) .U... ~. ===========:.! 
len bUtUn ru.ktnnler, dolar 11se'l"i.ne JW. flm&I Atrfbd& aüert ehenınıiyoU 
ÖC':OO,p cdiı-:~•'-. 88§ -ım? -. •#11flD.m lıuuJU 

~""'· ... ~ llaS barebtıv olmamqtır. 
Vn.sington, 7 (A.A.) _ Senato bedl?' 1d ana dlll TUrk otan --e11n 

denb: encUmeni, bahriye inşaat tez- blldltf bu tAblr yertne (lıeo ~l d• 
~ hlarile tema..'l<'lerfmn bOyUtw- meye lllzum gtırtıyorua t 

in 845.000.000 dolarlık tah- (Sağı), o1- 0111&, (~k> mar 
.. \ llme5ine ınnteaUi!t taJ:ıun damırt! ntAnıoım" ,,,,h,.111h!' ,.,.,. llııtt 

ıır ... ,, n. t_S"'f:' f"b:n~:tlr Melmse.n olu?. 
' uıJ ~ bu proien truıı. <~ u.~l.J&ı) cı.e.ı.o~ ( ~ MtA&?> 

Gandinin İtaatsizliği 
llombay, 7 <A.A.> - Ma.batma 

~sivil itaats!zliğin harp müd
detince eı:ımbollf; bil' tczıUıUrdcn 
lSteye geçmlycceğW buclln s<iylo-J 
llÜitU. 

EŞREF'den seE!el.,.: 
edcb!y)'ftt.J aUJm..Tla cıeıı11• ....... , 
~.u .. ro .. na kadar oı. t' Dil 

--ı ırom hrn bt. raflul. eoreaa.r 
anım&. Jd, dıtrlm• 

b1ı:de ol.mdt )Oııller ~ ........ ~ 

TURKiYE 
iŞ BANKASI 
Kür.ülc Tıt.aarruf 

Heıaple.n 
ı•n ~RAMfVE PLAN! 
UŞIUEL&ll: 1 Şublıt. 4. 

• ,,.. ' "ı-toa. ı tkJe. 
"'~""' •rthlen.c.ıı 

99ptlll' 

1 acıet zooo t.lralıll .., :woo.- Ura 

! • 1000 • - sooo.- • 
ı • 760 • - ırıoo.- • 
8 • 500 • - ·~- • 

tO • 
•O .. 
60 • 

200 .. 
200 .. 

2MJ 
ıuo 

11(1 

ıe 

10 

• • 
• 

- :ısoo- • 
- 4000.- • 

-~-. 
- 0000.- • 
- 'J!OOO- tt 

st. t\onnıtantığı Saurt a.ma om S~'onu ııa.nıarı 

Ap.gld& c1M, mıkdar ve mUhammcn bed Uen ya.z111 Uı§e maadcıed 
10.lJ>.U cumarteaı günU hl.z.al.a:mdıı. yaı:ılı 9.'.UlUerdc p.uarlık..a atın ..ıına.. 
c:akıarwr. ŞartMnıalert bor glln komıısyonda görUlcbllır. latek.WerUı bclU. 
l"Üft .,. -.at"8 i'mtlıkltda. ıııı.t.uı alına komayo:ıwın. goJ.ınııleri. ••GO .. 

Mlkdan aıuıı. lJlld, K:ıt'ı t(I. l~ık l4IUAlll 

llJlo L. K. L. K &. U. 

J170 

780 
226 
tM 

• •• 

176 so 
117 
Bô 1& 

25 

ıo 

JO IO 
ll 
u 

JtAfll bedd e• Un& 3& ku?'U§ ola.n levazım ı\mlrll#f btnumm tamlrt 
llt 11.1.HJ cuma gtlnU aat 1l de açık eksiltme Uc ıhııle eru..ccckUr. l\:e;lf 
" ,art.na.meal her g1ln komisyonda görUJcblllr. Muvakkat &ıımlnııtı 472 lira 
ti ln&ruflUr. latüınftl'fn belli gün •• aaatte Fındıklıda Sat.ınalma komlayo-
auM plmelerf. .. ı.ıa.. 

• •• 
•tb _._ .. cWi STa ttr& olan bir romorkOrtın maldne, kuan, g11. 

ftrte " pervanutall\ tamın !fi 13.1.942 aalı gUnU aaat 11 de pua.rlıltla 
&bale edUeoektSr. Bu Qç taııılr Sel ayn ayn t.ııllplcre de lhıı.Je edllcbillr. Ko. 
t1l nrakı n ,..rtD&moal tıer gtln komisyonda görQiebWr. Katı t.emlnatl 
1410 liradır. lateklUcrln belli glln ve muıı.yyen saatte kanuni veaik&Jan Ue 
lıtrUltt. l'uıdıklıda Satm&lma komlayonuna ge!mclcrt. "lM,, 

Deılee Demaryollan •e Limanlan ltletm. 
Umum idarcıi ili.nlan 

G6ı1llaı ınzum tızertıie ll.l,942 tarlbll pazar gflnllndcn itibaren qa· 
lld&ki buıll)'Ö u.tarsanom lflemedJlüeri Vtı tvzu edenlerin. lal.o4yon1ard&D 
..... t. •tı11f!Oll'Jert D&A ol~ •ı:;o. 

mırbddllll ı.nlıılıt. Oehmece ,,_ Y. kOfdeD 

• 9denler b&rckct edenler 

Mı 29 
a 81 .. '9 
n 65 
:d ....._._ 

trı ~ınnım.. 
... 



- •-t-1"1 

Harp ve sosyete: 

' ın: 00 o 00 00~@ ~ ~ ~·~ 00 o [~ _diiştind~~ 
Bır ımtıhan aeç r ı 

Hamlet · davalarında 
dün karar verildi 

Vapur sahipleri 
navlunlara 

zam istiyor 

• ve sı ır aldı~! 

Peyami Safa, Ziyad, Cihad Baban, Muhıin Er-
Zeki Coşkun mahkUm oldular&& da cezalan 

tuğru), Neyire Neyir, te'cil edileli 
-RamJet,. ~ etrallDdül Mpt· 

ıattaa plwl -~ Wr m-r 
dllıı 1'arara ..,ıumlf&O'. • 

R.lJWt ........ .... .... llıL 
kim N&lm, ... .....- e&nllllda .._ 
radan açı1m.11 mukab&I bauret da.a 
1armm 1ıtrl .. UrllaMR latellal nddeL 

UkYD _,. Uıran -~~ ~ 
Ur: 

'Oalllettla .......... ,_ tlDkld 
~UDde "4Utwadea TuYtrl J:fo 
11ü ..-ı. alal1ııl ZIJad ftQllıllya, 
mllllW mQdOrG Cibad aaa.a" Ce1L 
19ttla &ıdM'Dla bonetleriDe; ... ,.. 
.......... u,,19 Tllrk Up&ro.u llMCIDIL 

Ull&d& 1udlCI on&bda bal&&NU&mlS 
........ ~ clolaJI lılull 
... Sl1alNI. He)'iN llrt.ulnal .... 
111 Cllfll•• allllU' eti ll&pWI...._ 
aacak Ce&l:llUID lllalM'Dba :razm ıall 
rtk maldıetbule ~ ... 
Jılflala acte ...... tlldlrQ#U lldpr •>' 
...,_ .. u.11ra,... ..... b' 

laüeme ll'blu.rla pUrilmell " ,.... 
la mtldataal&rm )'alM'•e• 1g1a ı.,u 

l'ÜM blralulmıftır. 
Oltedea ..... da 1ıılrlDal Ml1J9 1lleJl 

.....- aloawuta. 'l'Ul'k U7•tron 
moc:muumda caba (ibret) lı&,Jllklı 

,.. dolQ'l.li)'le PeJallll Sefa tara •. 
ıslldaa acalmlt olu davaya lıekdm .. ... ...,.. ... ,... Jr...,,,,._ -
,.,.., edüdilbd iddia edlJOl'U. ... 
•uaam ıa~ aQdQ.rG Zül Oopuıa 
)arıaa1cr luıllmeetnde bir wu~ Jaat.ea 
INlwadUIUJIU. heknreue 1ııu k•llm•a•a 
ıwu.ıca del11 .. )arull9t. Jul saaeı.. 
el olmul JUmlc9ldlllnl - tıu mü. 
atla 7Ullaut olchlaUDa. - ıa· 
.... c1a vuıa ıua \anlmıdu ,.._ 
-. lııulundulaa ~ • 

Pe)'&lld llafa 1ııunun ~· 
-oı.w.. ...... ..,..a ...... 

.. ftCIJUa. .. llllfUw. 

Eneioe, ııe numarab koordl. 
nuyoa kuun Uc 100 tondu bl· 
yük 1'0.rk vapurlanııuı, k6mllrdeD 
pyrf itlerde ~tı!dan hallerde 
alacaklan yevmiye Ucreüer tay'.n 
ediıaıilt.i. 150 ile C500 l1n arumda 
dcfifCll bu ilcreUcr, buci1aki1 !P· 
kalAde tenüt karfmıada artu maa 
nıtıardan dolayı idare etmemelc 
bqtam11tır. TC·"k armat.Grler blr
llA MQrullr.atf.t Veklletl •e•lladc 
~erde bulunarak ha lcre't.. 
lerla artırd)mul ınww.wıdaki Tlıfr 
't'&pUft'Ularmm dileklerine terci -
IDaD olmuttur. TckUf tetkik edil· 
melıtedll'. 

Deniz motlrlı•l"a 
Direk tafıma mü.keli .. 

fiyeti kondu . 

....... ft •'*-lan ............ 
teclllM, CIWIWa l:llDn&a .U.wl 
&umlDa& Ul91'Dla nddlDe ft .. t 
lhlamut K&raJNrd"a ...Wet Gc:NU o. 
lala IO ll'UID Mulalla mttutruJdaa 
tebılll edilerek ftl'ilJDqlDe; dllV ta. 
nttu Peyami ..,..... ,....... Qç 

Buma mGle&ldp. vua Rla 11e1r1aa.. ,_. '* dıaft ..,.. .. ICla mablle

- H DrP=eSM- .......-. ....-. 
~-

Ziya Giin davua 
DOia, 6çCbwA ...;. "*'* .... 

kemee1ade1 mertıum dalkt.or Ziya 
QQa ttmia lleyetinla 90tılr ... 

~ ... k&Dlr las\I' .. 
direk '8""'M bere denls motar. 
leriDe d:lrell m.llkellefb'etl koamue
tv. llllkclldbet tatb:. mewtrılne 
pımitUr. llmdiki Ulde bu dbl
leftrt& bNn, GO IDGtl1e '-811 .. 
dlbftlt. motllr .ıdplerillden taalt· 
btıtname allDJDJltır, l'~t mllkeJ.. 
lellyete tabi olacak mot6rlerill a
dt>dl, ı:so i1l ıoo aruıııdadır. Ban
larm toıaajr GO De ıao t. .,..._ 
aa deilfmektedl.r. f~~I ~~ ...,., _______ _ 

JUICIU blri8I ID1uJd mald79U. oldu 
IUlldaD 1lenıetbae, dlta' Ud 7Ulda ... 
llakent cOrGldlltQııdea Pe,..S Safa. 
abad Bıa ... " ll7ad IRıfbıll)'Um • 
..,. q baple. 100 - Ura para cıeam 
edemeWIM w ""''"°'Dl79Ueı1Dla te. 
clllDL. 

teÇllda ........... . 

Mllkellcf mot.Grltıır, lal'lt ...._ 
lıWade direk ~. 
----~--

Sabıkalı 12 hınız ya· 
·ıstanbu~ ve va, ı 

CelM ecrım- 1alldm. ... -* 
tumdaa •• mlrucaJar N!J& ........ 
fllldaa denzıe,aa olaaup p.yrt ... 
rlt ~ lt.iıum ,,. lıa hmuata. 
.ıtah'dh*- ...... -....-... 
81i1Ur. 

kalandı 
F.a'blta 1ıılr mQddettenb-tt ....-Jııte ka ·ı DzD 

.. bl'UI .... 'dp ektir ftlU 
ArUIDll ..,.,.... ..,._ lafa .. 
TuWt J:ıklr .......... ~ .. 
mi mQdQrQ _,..... ....... olu lııa· 
l&&Nt danmna lalıntmqm. O...- ..a 
89\le solmemlf o1&la Clbad Baa.a " 
ZIJad lı:baal,a mrıuıa tRUdlktea 
..,.. daYacı wklll bu JUld• Talltm 
ka9dedllmlf olduğunu '" bunu phil
lerle llbat ec1ececmı 9IS7leaüf bu iddia ................ -. ...... -

Bullanın ............... 
tem 1aeJWU ftkDI Aı.ot aom 
Oorbaa ... talebbll ..... etmlt • 
ftrillcrla wtili TaJU oaııcuay 
... 11uDa enap ftl'9l'tllı lılM&Ua 
buluıarü bul aWWı lrlmeeleria 

ıeUrUmesln1 lltemltllr. 
lIAkJıı bunım Qzerhıe &syalann 

teWll1 - ....... ,._ ...., 
~ . 

olduta alılllalı 11 U-~ıa·• 
ma•attak oımu,tar. 

• IPnaler o.il °""' ...... 
tbn.blıa, ...... 1-.t. lleodet, .... 
tala, Aıtll9. ...... 4np .......... 
...... Alld!r. 

Dell Cndılt; T.ada ...... ..,.... 
m9he!JMlftde labrlDla oclemda• lllr 
palto Ue eldıYen, llublla, 1bn.lıtm. .. 
Um n bmet ı.tmU lunaa oocıuklar, 
allt "" eclovat Te YeflWlyda tı&r ııt. 
liklet. llutata. Jl:7QpU&aD _,... 

lumdaa ..... Artla; .. llllde .... 

y. UnDıltlm Yardir, J'ak&t 1* 
.. balcmayıp, dalga dalp bo.. 

Y&DU lladmlen da sWorim. 
llcıe MI' b&fta lçindıl 1.at.eııbuhm 

llaU alalllJ.dlliııa 'bo)'&llDUI bir )'811& 
bdma )'bOB• ben.zedl. 

6aoe Jııaıta llrtUDcHI. 
llu btr DeYl makyajdı. 
Bir mtıddet bu makyaja aldandt1t. 

R&t.tl eevdlk bile . PUrlla.IU.z, ~rlek 

Mır ... L. .. ,............, .......... 
Ticaret Odasındti 
dün seçim yapıldı 

l'lba lloleJln ........ ..,..... 
.. , ....... ...--. ...... llta. ,... ............ ~ ..... Od..,. 
lakarpba w H metre ,.u.a G9bmf. 
Janllr. ıc....-. 411 .. - ......... 
80)'muta 
Tıka''"• lmm1ar ....... 
etm~ • ....,klan ..,....,. ...,_ 
• mlleadeN edllmlf " mclular ~ 
,. ...... edilallfl•rdlr. 

-.l&ra ela abldıtmmı tUnl et. 
IMll7tL !71 dGfbemem•k. cleriD sa. 
remımek stbl kuurlanll aeUceatnde 
.... t flllt ,,....,.Uerd9 qetma a.. 
UUr. 

.. -- Qlll -.ada MI' ---

Yiyecek maddelerde 
"lilka,. tibiri yasak!. 
llullteW Jl)reeek maddeler a. 

.. HÇiJmlttlr: 
Nuri K~ alla, ~ KlllQ, 

leretettill Alemdar. Saat g.,..,. ............... 
Dlülok ....... tDplatmaa 

Bütün tranwaylar dUn 
ltledi 

ta malaalar. yiyece-lı: maddelerl
aJa ,....... (IOb) lı:ellmeeinl 111· 

AJmaet Kara ıtı::ımet et.llUr. Top- lflek .ıc!elerdeld lıılr Wnlsh
abıla ... oda 1llllUIDJ ...,. Ce- 111e ipe dUn de dlftlll edl1111it, bQ.. 
Tat Nlaml Dbtallmln Tedename- tQıı tramvaylar 9efırlerlne bBf'• 
.t okunmuatar. YeaL 1llmDI lrMIP lll)t1ardır. Bu ilclc f&!lllLD blDdea 
Mahmut Pddnln 400 JiN t1cretle. fazla amelenin )"&l'm baaOn d ta-
......r lllUp •aTtnl A"nd AbMl· l aliyetille denm ed~ 101Jaıda1d 
olfmaun da soo ıs,. tlcretle ba.., kar bln"ktntllerin tamaıneıı tınis· 
tıifelere tay1alerl tJcıa edlb1111tb'· Uyeceklerdlr. 

Wt ..... delerinden fazla nyatta 
tıatbkJUI .,...ıua arqhrmalar ne
tieeıJ!nde aptt1Dm1Ştır B•led.lyP 
allkadarlara bir tamim lhdere
'9lı: ba gibi mağa.,. ealıiplen e '1d 
detle ıııllcadell' ed'lm lni ve 
(JOlaı) y:lyecelı: m.ad etli o madı 

Vatan Bal ı 

-
blktln okznamak kork..aıyla. da
ha ileri gitmedi. Kapı)ı açtı ..• Bir 
dakilta sonra llOkattAyltı.. Evinin 
yolunu tatmue. luab 1mb Jllril· 

için ba tellımeııin lı:uJl&mlm asmı 
bildinn)ftir. 

Venizyollan umum 
müdürü deği~ti 

Det-Jet denizvonan m 
rll lbrahim Kemal Be bu 
siteden avnımıttır TerinP em~ yorda. 

• • • balui'9 mtralavlarmdan H 11 V 
Cl1bat Çeeter, erteli ab.a. bir binin. tayin edildifl ba.ber •en 
~ buldu... Üf&m "1serl siydlli melrtodlr. 
paltoaUD eebbd JQlı:laıileD, ,..... ==:.::========= 
matıan yum.upk bir feYe dırııkaA- 1 1 m':u~ ince 8lyül denden 1ı1r ..._ 25 yıl evvelkı Vakı1 
lknch. 

ıcendisiııe aJt bir teJ olwwdlfı 
ın Çester .. ,.ıam-.tı. 
Bunun kendi cebine DUd strdl· 

ğiııe cWr h1e bir fikri J'Qktu .... 
'* .-e evvel aldllftllen adanu11 ~ 
dumda baldutunu w dalgmbk)a 
eeb9e attıfnıı sannedlycmlu 

Bu c(bdanm. o alnayetle yakın 
bir ilgisi olduğuna ıtUpbe yolttu 

a.ı.ın 

Tünelde aiğara 
memnuiyeti 

lelar..netilda emriyle Tlblel 
vagoolannda elp.ra ~csıntr. 
menedildili memnun yetle haber 
•hnmıttzr. 8Ihha ti amumi c~ e ta. 
allat eden bu tedbir gayet musfn. 
Ur. Hatta bunun tnmvaylara da 

tık olarak içine dolu amı, ctlı 'letmllt muvııflk o'ur. 
danı açrp içerisindekUert gaaden -----------
ıe9frmektl Jllü&t ba .,...,, r----.-------
yendL.. • Perşembe! Cuma 

KaJıvaltısm1 aldıktan llOva, Jae. -
men b'r taulye atlad ..,. toflSre > 8 il. l<in. l 9 ll. ki" 
bir adrell verdi. ~ 

Bu adrce polis mldrlllilltl idi. C 
Oraya gtttl#I aman kcndfsı • -

<ltnleyen lmlr: m:un l8JIWl bi~ 
~ eöyleaıedlcten " eadece d n 
ledi\ten llOll!'ll bir tek 9U&I 901".'l 

--t Bu cll.ıdanm içhıde ne old 
fmla biliyor m118UJlus Miater Çes. 
ter? 

- Raytr!._ GarUJIOl"IRQl1111 ld 
cbian beı\Lm dt'IU. 

- Plılı:. Ali.. . letelrkar eıledlll , 

c.o- ... , 

~illılece: 20 Uhleoe: ı 
ı •uu: fi .. ...m:fl 

TM ... 'l.K l.ZG 

il.il 'l.Jf 12.11 Ut 
H.H e..ta IU8 t.48 
11.11 u.oo ıe.ae ıı.oo 

18.11 lM ..... Ll8 
5 lO 1! 

h&te c:rkmıp. lılıuiyordla,, T ..... -
IQadaıa J'9dl, .. 'ftmllDQıı -~ 
nldt .akit tualedl • dei 1ıtr • 
ceıdl' k1 bllt11n makyajı b•n•me .. 
ertmcfe bqladL 

Artık Dlııak&ra olnnlfbll 
Oaım bu balbıe ac:ıyar&lır, '* -

ta kon& .,,ldmbl dO§QnQp el 1ılı 
Uftyle boyaıarmı ailme'9 lralktlk. 

l'akat &ltmdall çıkan baklbt. 
malr)'&jı t ................ . 

... olmada. 

ÇQııkG DDaa,.e. t9pedlD m-ca 
lluh,uldar, •vUb slr1DU "" çııa. 
tııar tçUıde lt&1m.lt ycqun ........ 
l8ll tu .J8f1J k&dmch. 

HiKMET lllJNllt 

Celebler et narlanın 
yükaeltilmeıini iatiyor 

8ehrin et Yalyetl llOft8al ...... 
nl blr bo ıtbtclmberl Jln• defll. 
tirmefe b ıtlamDJtır. Celepler, fi. 
ynt mtırakabe komiayoıuma mlrf,o 
C3&t ederc=k, havalar.o bocuk git-. 
mce dolaym le ot ve ealr n&lı:il ... 
raflarmm tıpı llÖ liyel'ek Ufıo 
km ytıbettilmemt istemltlerdk 

Celepler Yell:den kilo bqma 10 
20 k~ arasında zam istemdrte
clirler. Vasi et fiyat mllrabbe Q,. 
ınlsvon11 tarafmdan IDcll.....,. 
dlr 

Teşekkül" 
Sa ıı. kAı Şad DiD afleli erllal 

m r ı n vet tfyle yakındQ a1AJra 
dar ~.nd• bulunan tele 
fon, teıgn.t veya mektupla tulyett. 
bulunarak ~nı veren doetıarma, ,._ 
kınlarma matbuat erk nma ,,. u.ı.ı 
•rkadAflarma en anıtmJ tqekktlrlarl 
nln blldlrtJmullle caıı.t..mtst taftlt 
etmlflerdlr. 

Y enr /; ~t?T/ ~: 

lal&m Analldopedbi l lm Aa. 
•lkl°'*'9ai'ntn 7. cb'D oıımu,tır . ... 
faatkıı•tın e kl.,t merk Anlüta 
rna<l ut te kil etmek r Aratılatu 
Coğrafyası Tarllıl. E yat Ye ldU 
tUrO bakkm a m•IOmıt r oeır 19-
nı taab1b ve 1. r ı. monorraf' 
hallne ııur mJıttr 19 e 30 taci Ull'
ıarda Arabi tan Ta h ı ı Rauf 
Ahmet HoUDll taraım enicMıı ,. 
arlllllfbl' • .A'rat, Aretat madden dl 
towt ed tmıı Keıa Ara'bklr " A. 
ru Prot Bee m Dar t taratmdu 
yeniden kale almDUf • Prcııt Zaid 
Velid! Togan lnl ID balannda .. 
ru bakkuıdak bUtlln n1 ~matı 1ılr 

raya getirerek bu tarth1 hrba p 
yet allkabahf bir t&rtbçeı!At VUc'.ıdt 
:et rmiJUr. Papyekuoeye buılllUf A. 
rap ,azımııa muhtelif devtrJe!delO 
t.ekAmWUnll g&teren on eeba da Olft 

cd mifUr İlk c dl tamamıanecü • 
lan bu detprU eseri tavıılye ederts 
Maarif Vek 1111 Yaymeovlerbıde ft 191' 
tUD kltapeduda ""1ua1J1' ~" 
ita 



VAKiT 

Karar Hülasasıdır 

o. vım 
Milll Ko.."'Uma. anunu:ın muhalefetten ııurlu Alıırkıı.pı Karab3tak O nu. 

maf'&(b t.akkallık tıc:ırctıle m E;Ul Mehm t o"lu Ş k ı· ' L.> llııı oğlu Meh
DL-t tıaklıırınd l tıınbul As ly ı< ncl cer.s. ınahkcm tııde c rcynn cd n 
muhakemesi neUccslndu suçlunun tı.111 ı:;:ıblt old ığuııdan l\iillı I_.oruıruı Im 
nununun ~l vo 00 uncu mııdclclc l mucibince :.!~ er lira para ~?. Bı ödeme. 
lerine ve blr hafta mUddetk dllkkCUunm kapstı\masına \e l uı~uın lrnt'ılcş. 
~'1ndc ücreU uc;:ıuya alt olmak üzere ı~arnr lı[ıı sns-.nrn Yol<lt snz.tcslndc 
~ ılmcs!ne 1.10 941 tnnhlnde karar· \Crlld~. "'150 .. 

1 
ıstanbu Levazım amırliğindeo verılen ı 

ı arıcı askerf kıtaatı ııanıar 
-~----

20 ton kuru o n ımacaktır. Tallpl rın 6 ı-~•4:? 

ten her &1ln ca· tcs.d:ı. A$kerl Eatm alma komisyonuna 
ınln bcdclt 1500 llrıı. kati teminatı 300 llrııdır. <172< ~1) 

* :r-
Bır er ~V)'OJlU yaptırılacaktır. Kapalı za. la c ILmesl l l 042 Pcr. 

eıembo gilııU at 15 80 d3 ımtabyad:ı M rkcz n:. blnR6Ind:ı Ha" satın 

alma kom!Byonund ~apılacnktır. Keşif b deli 30 tiOl llrn 39 lmrut Ik t ... 
mlııatı 2296 ıımcın·. Tnllplerln kanun! vcsıı,aıarllc tekl!f mclttuplnrwı lhn. 
lo ı; t.ind n blr ı.ıut vvel koml.sycmn vcrmclf'rt. (1700-1 tı:i2S) 

~ u :/• 
Aşağtu!l yaz.ılı m rndm pazarlıkl.l. cJ, .ıtmelcri hl.ıa nnda yazrll gün 

e atıerde YC§llköyde askeri antmalma komlsyonundôl yaprlac ktrr. Th. 

ltplerln m vakltl rd komisyona gelme! rl. 

Kunı incir. 
Yeı D merclmek 
Çekirdekli kuru Uı;Um 
Yün p 600 liralık. 

M!kta rr Jl'lıı.tt 

Kilo t~ 

:ıooo 

4000 
&000 

••• 

24SO 

24 
41 

Ih l• gün ve 

au 

H/1 Oi2 H 
15 .. .. 10 
15 .. .. 14 
l3 ,, .. HS 
(l74Z-1S9) 

~o liralık m:ıngaı k~mllrll almacald.rr. Pazarlıh.1a eluiltmcm 12/1/ 
M2 Pua.rtc ı günU ı.;a.at 14 de Bala:rltöyd(ı sakert lmtı1mıı. komisyonunda. 
yapılacaktır. Taliplerin 375 lira katı t mlnatlat'ile belli vıı.kttte komtsyonn 
ı::eımeı.e....ı. (l7t0-137) . . "' 

500 ton meş odu.ıu alınacalıtır. Kapalı za.rfl::ı. cksiltme.:ıi ~6/l/94:! Pn. 
r.art.esı günU s.v.ı Ui de Gellbcludn llcrka s:ıtmalm komlsyonundı.ı yapı· 

he&ktır, Tahmin bedeli 10,000 lira ilk teminatı 750 liradır. Talln!crin ka. 
r::unt veslkalıırllc tckllt ~kluplıumı fhtıle eaatır.d,..n bir t CV\"Cl kom13. 
'lo"O!U vcrmclcrl. (1736-133) 

·~· 10,000 metre mı tı.bı ~ dıvar yaptınııı.caktır. Kapalı zartla. claıiltm(!&i 
23/1/942 Pa.zartcsı günU ıs:ı.ııt 16 da. Gcllboluda .Merkez ııatmalın& komts· 
onunda prl:ıca·.trr. Tahm.l.n be:! 11 lll,400 llrıı. ilk l mlııalı 855 lira. 

d:ır. TnJ plerin kanun! vcsik!lıarılc teklif mftlttuplarını ihlllc saaUnd n bir 
ua.t. evvel ı.:oml!!YOT!'.\ vermd r\. <17BS-13;.J) 

·~* 

l l Bugunkti radyo 

i,30 saat ayan. 7,33 ba.fif prog. 
mm (PJ.), 7,45 :ıjnl18 lın.bcrlcrı, 8 
pro;-ramm d~·vaını (Pi.), 8,15 evin 
sn:ıti, ,30 promıunm son ·ısını 

1 

(Pi.) 
12.30 ea1t ay.~:, 12,33 sn eser. 

ıcri, 12,45 njaıın haberleri, 13 bc
'1-a.ber ıınriular. ıa 30 kanf.ık pros-
ram (Pl.). 

18 saat ayarı, l ,03 muht l f ~ar 

1 

kıfar. 18,20 fs!ll heyeti, rn konw;. 
ma, 10,15 Tino nossinin plakL:m, 
l!J,30 ujan<; haberleri, l9.4fi nj 
hrı.berJerı, 19,fa 'urtts.n sesler, !!O, 
15 radn) t!'aze~esi, 20,45 kan.ık 
urkıbr, 21 Zlı-aat t.a.bimi, 21,10 

Jm.rr:ık a.rkılar, 21,:m konu.~n. 
::!1,45 radyo senfoni orkestrası, 22, 
SO memleket saat n:y n, ajans ha
berleri 22,4') daıu; mUz.iğl. (PJ.), 
::'2,55 y:ırmki :rrogrwn 'e kapanış. 

BELEDiYESi 
ŞElllR 

TiYATROSU 
l'F.PllliA.ŞJ 

nm.\.! t KlSMll\'U • .o\ 

l m 20,SO da 

ADIN 
... * 

l&UWI U <ld lnde 

KOMED! KISMINDA 
Aktam ~'(I 80 da: 

OYUN iÇiNDE OYUN 

Y eşilayın mü amere&i 
l 3 ikincüfuıun salı aKşamı Baat 

21 de Çembcrlit.M ainemısmda 
Münir ı"'urettin. Şehir TiyatnMN ve 
Naşi t Ozcıı.nın iştiraki.le .fcv1ta ı ene 
bir mfummcrc Juı.zırlruuıuştJr • 

Dav tiyeler her gt1n cemi ·etin 
Sirkecideki mrekeıinden ~ 
ma gi,,.esinden a.Jmab!lir. 

Hiç bir maddi mcnfı:ı.a.t ı;<r..etme
oen bu milsam~ i§üııık eden 
bütün s:ı.n.'l.tkarla.m. ~diden te
ekkür ederiz. 

SAH1Bl : ASIM US 
8a.sıldıı:11 \~r : V AKIT Matbaam 

Umumi nesnwtı tdare eden 
Refik 4hmtt Sm1Pnt'ii 

At ıda lllZlll m \il ın ap:ı.Jı ror.na. ksııtmcl rı h:zalarmdu yazılı sün. saat ~c mahal! rd~kt ıı.sl.ter1 llll. 

tmalınıı ko:nls onl rmda ) pıl:ı.caktır. Tailplcrin ltaııunt ves1k!tlMUe t(''kllf ~ktupl.armı ilıatc Ucrhıdcıı blr 
at evvel ıt oldutu komlayon:ı. vermeler!. 

Miktarı Tutarı Tcmlnnlt İhale gilrı, Mnt ve mnh!ılll. 
Cirnd. Kilo r.ıra Ura Kr. 

651,000 
~oo.ooo 

'000000 

1~~3.,'I 

:t,OOIJ 
H6ı<OO 

1,000 ~5 
1 00 

11.010 

~/1.194% 115 Kara.mtınrel 

22., ,, 16 Ada~. 
10 ,. ,. ıG Gelibolu. 

(l'n0-S3) 

KAYIPLAttl 

Hukuk FakilltC6indcn ııldığnn 
S 1 <'6 numaralı c pasomu ır;a. 

~ i ettim, yeni.sini alacağımdn.n CB

kisinin hükmü yoktur. (38416) 
• ecaa.ttfn Tımycrll 

lf. tÇ. ,, 

Görele nüfus mcmurluE;'Ullda.n 
aidtğnıı nüfus ltuğrdımr ve askerlik 
tezkeremi ıa}i ~ttlm. YenJsiıı1 ~ 
cnğrmdan eskisinin bOlımO yc,ktur. 

Kangilmriik ffoeadcde mahalle
; Kmnnllıımest,·lt. soknli ı; nonınrn 
Melımct o-:.ın 825 tc' ellUtiü Ga.llr 
Çimenci. CS8ıt18) 

• • • 
S'ahibi bulundu!;-um 2637 No. h 

takı.! otomob!Iimıc ön plfil nsmı dU. 
ı>Urdllm, Yenisini alac:ığrmdan <'Ski
firr'..n llUkmU yoktur. 

Osman L rigü.n 

tlslctidar sunı hukuk hakimli~n
'lcn: 

Üsküdar Kınıklı cami rokak 2 
No. ıu hanede mukim İst.ı:ı.nbul teı. 
g-raf muhabere mcnıurlıı.rndnn 
Ahmet Jiulf.ı.si Sanvcrenin o.kıl hru:ı
mhğıruı milptem olduğu nnlı!.6ıldı. 
ğmdan h:ıcriylc aym hanede mu
kinı kardeşi Mehmet Vcliyettın 
Sam•erenin vnsi tayin:Ue mabkc· 
mccc karar verilmi~ oldu~'llnda.n bu 
bapta itiraz;{ olanlı:ımı 94.2/120 nu
nuıra~ylc 10 gün ı:arfmda malıkc
meyo m\ıra.~3 ctmclcrl llizumu 
ilfuı olunur. 

tJ I.-üdar ikfuci ıTiı lmkıı'k h~ 
kimliı;Inden: 

OU/55 
ÇengelköyUr.de Del'eboy f!Okn. 

ğmd:ı. 16 • 18 No. lu hanede sa.kin 
iken fl38 c.encsindc '\"'efat eden 
Yorgi oğlu .An:l.;o--tastan borç ve a
laclra tı,ddin. edenlerin bir ay ve ha
Jih:ı.yntmda .Balıkh Rum luısta.nooi 
lehine Beyoğlu 3 üncü noterl'ğiııce 
yaptırmr.i) olduğu vasiyotlıameyc 
karm bir füra.zı olanJ&rm da. keza 
t;Tir ay i1'indc ıtira.zla.nm bc~-mı et
mek fü:ere mahkemem~ müraca
o.Ua.ıı ve nJ>rl takdirde mezkiır va-
5Jl:otnemcıt..n tcnfi%i icrn. oclilccc ;i 
nan olunur. {3Sil3 

Konınreye davet 
Kwlav Şi.~U ubcsi rej liğindcrı: 
Sene.Tik kene~ 10 ikinci.. 

klntm 1942 cmnartesi t 17 de 
Şi§ll lıalkevi eılonmıda :ı.kdi mU
na.sebetile muhtct"Cm füz:a.mızm mez. 
kflr toplanbya h~I c C 
vemıelerj rt olunur. 

tSTANBUL 001~ iNiN 1 
7-1-41.: ~tı.ıırı 

Londm 
.Nevyork 
Mndrtd 
Stokholm 

~""' kaı-ııt 
1 Sterlin S.24 

100 Dolar 1:?9 2 
100 Pczeta 12.037:5 
100 ~ Kr. S0.7fı 

F..sHAM VE I:AB\'1LAT 
:tkr:ımlyeli % 5 93S Ersan! 
Merkez Bıi kası 

21.90 
l4.1.5J 

Türkiye Cümhuriye i Merkez Bankası 3-1-1942 vaziyeti 
AKTiF PAS F u.. Ura 

K.Ma: 
Altm: Sat'1 kltoSl'& ru 
Bulmot 
Uf&klık 

Dabllclekl Muhahh1er: 

Uarlçtdd Maha.tılrler : 

. . 

. . 
Altın: SiLO Kilogram 9.Hl.Q33 
Altına tahvili kabil serbest Döv. 
Dfğe.r dJviz.lcr \"C Borçlu killrtnı; 
bakl~lerl 

Haziac Tab~lUerl. 
Oeruht cdllPn evrakı a ) e 
ltarşılığı 

Kanunun 8-8 lncı madıJcl rin 
tevtık Hazine t.ıı.rafındn'C \' 
t"aty t 

~edat ( d:tnı: 

l'l~tl cnctı r 

• '>!ııuıı ve l ııh"il'ı t <. utda.nı: 
f Deruhte cdllen evrakı r:ak • 

. ~ J yenin lrnr ı ·gı h H 

l t 1H l~t (it 

B Rerlx- t 

.\ \ an~la r: 

Attnı ı; döviz Uzcr!n avaruı 
I'ılhvll t Uzcrtnc avans 
Haz ıı~yc kısa \"ad 11 dvan• 
Hazıneyc 88:10 No. ıu J,anun 
ı.çıı.an ltı kartı klı ' ıı 
m~~ rlar 

*' 'sl'I 

re 

• 

10:.1%.5.U.J,61 
11.837.'69,tiO 

111 .ISU,80 114.1'41.235.87 

808.35'1,88 S08.35i,88 

13.:no.567,oo --
fı2.681.8tı.u 7 5 001.380 .8 ı 

1 .;8,'US.313,-

::.227.90:>,- 186.5!0.ti:IS,-

300.69; .863,~19 30tl.6!H.8G8.39 

~~ ''":J '()t D· .. I .• --- ... . 1 
S.1*96.ıı:a:: ı i)~.:23.856,64 

4.906.l!I 
; .888 ff90.-

16l.üOG.OOO,- ı ;;;.sıs .. ;ıt ,,11• 
f.G00.000.-

12.918.286,':J 

T~ r..un.ı05.02 

Senm~ 
lbtfyat Ali:!,'Cef: 

Adt ve fevka!Ado 
Husuııt 

• • 
• • 

Tcdavllldckl Baalmotlar: 
IJerubt~ edilen cvrakJ rıaıtdfyo • • 
Kanunun 6-S fnd maddelerine 
tevCıkao Haz~e ta.ra!mdan vaki 
tedı.y:ıt 

Dcnıbt f'dfien eYrB.lo nakdi) e 
tıakıyes 

K&r§ılıl,'ı tamamen altnı olı:ı.nık 

lllntcn tcda.vUle \azcdl!en 
P.ceskont ınukebllt ll!h· ten tcd, 
vüle vnzcdll n 
f!a.zinc)C yapılnL a.lt.uı ka~lıklı 

aVlll13 mukabili S90:! No. u k.ınun 
ınucib ne il -.;eten tedavute va.. 
zcd!lcn 

MP~VDU \1': 
1'ilr:.. L rast 
Altm: Sa.ft mıogro ın 

• • 

.. 
C8.50 No. hı Konunu gorı luı.1.ıu~~I! 

ıı.çılan a\-aru; muka.blil ıevdJ olu. 
nan rJtı:ııJ:ır: 

3fi Rllogrnm 5!1.Ml.1'30 

rnMz Taahhüd tı: 

Attma tAhvfll lrnMl dl.hizl r 
Diğer dlhizl r \O aj caku 
rmı; b:! •, y lcrl 
"I ıht lif 

. . 
idi. 

7.SH.019.H 
6.000.000.-

l 16.il:G.6.'.13,-

1'1.000.000.-

%50.000.000,-

118.000.00-0,-

IH.iSJ.OOU,I • 

J .288. 78%.0: 

-------
-.-

TekClrı 

l temmuı. 1»38 tarihinden itibaren: hkonto ltaddt % 4 Alt~ Ur.erlor B\Ah!t % ~ 

JSS%.01.9 .. lı5 

mı.m.M3,-1 
l 83.tJS.13',08 

874.84'1.:?03.~ 

1 

.ı\dPdl 

1 
4 

G 

40 
1-'0 
rno 

1.200 
1.200 
8.000 

lG0.000 

80.000 
10.000 

5.000 
2.000 
l.000 

50() 

lOO 
l§O 

:w 

Tekfm -. 

• 1 - 1941 

Ura 

30.000 
.of0.000 

30.000 
80.000 

l20.000 
eo.ooo 

"6.000 
60.000 
!0.000 
~.000 

Yüz Bilette 42,68 Bilet 

KAZANACAK 

eti Hayriyeden 
Dfker nakil 'f8.l'!It:.nllım ~1: u!tteye 111;-r~ ~ ı;ttmerde tn;vm 

culanmıza ltolnylık olnınk Ozem tntolk mevl:llnde lnılı:man tarifemlziJ:I 
Bebek köprQ tmtm S1dlp setnu: ec!crlcri gazcWe.rlc de s.ynce. !IAn oluımr. 

PAZARDAN BAŞKA 
Jicbdı:tm .Küprft71' 

PAZAR 

Arnavutk5y0ndm Xl5prt:sc: 
Ortak~yden Eöprilye: 
Beşiktn§tan Kaprtıye: 

Kl!prQdcn ~~= 

GVNLER iÇiN 
6.22, G.27, G~5, 7-&, 8.30, 9.05, ~.15. 
ıo.ıs, ıozı. ıo~. ıaoıs. IB.M, 13J!O, 
.uı.ı:. 13.22, 17,03, 18,!?2, l8,:la, 19,M, 
19,40, 20,(7. 
.;.o:;, 1.oz. s, s...oo. s..ıo, sm. us 9.%2 
rı,87, l0.22. 12,12, l1M.2, ~. lfS,%7, 
li,lO, lS,UI, l8~, 18,~. 19,4.7, 
6.17, 7,15, s.ıo, 8.15, 8,:so, o .. 33. ıo .. ıtS. 
U.25, lS,M, 18,27, 18..S 
6,iO, 7,82, 8,~. 8,37, 1),42, 10,C, :12,s:? 
H,02, 17,30, 17, O, 18,<5, 18,5: 
G,!O, 7.:?0, 7.25, 7 ~. 8,05, 10, 11.03. 
u,so 18,80. 14,30, 15,40, 16,20, 16.M 
17,20, 17.so, ıs.ıs. 1s,4!5, l.9,1s, l.9,4a 
:uı.~. 21,10, 21,l[) 
e.40, 7,35, 1.n1>, tı,zcr, ı~ :n,oo, 13, 
:ı .,4(), 16,!!0, 16,M, 17,Z:S, 18,15, lS,45. 
l0,15, 21,10. 

0,20, 6,~o. 1, 1,:ın, 1,a;, s.<to, s.oo. 
~.2s, ll,S5, u, u.mı. ı~ so, ıa. lf. 
l·(.(5, 115,40. 16,20, 16.SO, 16 51S, 17,85 
ıa,15, ıs,45, 19.15, 21.ıo. 
6140, 1, 1.20, 7.35, s.03, B,4.0, 9,85, 20. 
11,05, 12.SO, 13,80, l._ H,45, 16,30, 
ltJ,65, 17,öS, 18,1,-, l8,!t5, 19.15, 21)5 

GONLER1 

G,50, 7, 8,02, 10,15, ll.55, lS,30, 13, 
Ui,12, 17,02, 18..12. 18,:?0, 18)32, 20,47 
G,~i. 12,02, l3,3'i. 15,2ö, 18,27. 
7,07, 12,US, 'L~.50. l:S,fiO, l ,40, 
7.l'i, S.fi3. J.2.22, 13.57, 15.157, l .47, 
R 9.~o. ll.Ott, 11,SO, H,10, 14,SO 17, 
J7,05, w,os, ıP.10. ıo.so, :ı.ıo. 21.15. 

,S, l.l,30, It. U,05, 14,10, 17,0(5. 19,ro. 
21,10, 

S, 9,10, 9.30, U, Jl.;00, 12,30, H. 14:.10 
17,05, 19,30, 20.ıo 

1.~. 8, 0.30, 9.~. 10.ZO, ıı.m. 1%.30. 
H,10, 17.0-, 17,25, 19,,ro, %1..1~ • 

• .... .. : • ,, ~ •• • 'I' • - ; : ' • • • " 1 • 

................................... ...ı 
1·1r111re C••llarlyetı 

ZiRAAT BANKASI 
..,.... t.llrtbtı 18118. - ~: ıeoe.oeo.ooe ftllll u... 

Şube •e Ajana adedi: 265. 
Zirai oe ticari her neci banl\1 tnrıameleleri., 

Para ~ 28.800 Ura 1kram!19 "'1,Jm. 

Ziraat Bankumda ltumbaralJ n l.hb:lr:ıız ta.aar:ut bes:ıplarm~ e u 
:iO tlruı bUJtmaala.ra ıteDedo f deta Qeldlecek kur'a Ue a,,a.C'tdU:l 

plADa ~&-e tkl'ıımiye d:ı.ğTt?lacıt.ktrr. 

• • -• • • - • • • .. • • • ltl • 

...., . 
""° .. 
ı. .... ..... 

1%0 
ll!O 
Jet 

• .. 
• 

.._ . 
4JIUI • ..... 

DlKKA.T: Beeapiarmd!lkl paralar bir sene letnde aG 1ln6m .et 
dü,.-mtyenıerc ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlaSl)"lc 9'9r'ileoeltttr. 

Kefldeler: 11 Jl8". 11 But,.n. 11 Eyltu. 11 BırincfkAnua &utlde 
rlade yaprtrr. 


